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Tūrisma nozares starptautiskās 
konkurētspējas veicināšana

2014.-2020.gada ES fondu plānošanas periodā 3.2.1.2.pasākumā
apvienotas 2 aktivitātes - starptautiskās konkurētspējas veicināšana un
ārējo tirgu apgūšana – MK noteikumi apstiprināti 1.decembrī

Mērķis: veicināt Latvijas kā tūrisma galamērķa starptautisko konkurētspēju
prioritārajos tūrisma sektoros (darījumu un pasākumu tūrisms, labsajūtas
tūrisms).

Kopējais publiskais finansējums tūrisma nozarei: 21 874 243 eiro

Izmaksas:

• Nacionālie stendi ārvalstu tūrisma izstādēs

• Individuālie stendi tūrisma izstādēs ārvalstīs

• Dalība konferencēs un semināros ārvalstīs

• Darījumu un pasākumu tūrisma plānotais atbalsts

Intensitāte: 100% nacionālajiem stendiem, 80% transporta izdevumiem, 
atbalsts trīs personām no viena MVK
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Darījumu un pasākumu tūrisma 
plānotais atbalsts

 Darījumu tūrisma ārējais mārketings un atbalsts kongresu
birojam

 TAVA atbalsts pasākumu organizēšanai Latvijā

• Īpaši nesezonā

• Būtisks ārvalstu tūristu apmeklējums

• Vairākas iespējamās atbalstāmās izmaksas, piemēram, telpu
līdzfinansējums, ārējā mārketinga izdevumi, tehniskais
nodrošinājums, transports, starptautisko runātāju apmaksa



Atbalsts nodarbināto apmācībām –
pirmā atlases kārta

 ES fondu finansējums – 9 milj. EUR

 Projekta īstenotājas – nozaru asociācijas, šādās nozarēs:

• Tūrisma nozare

• Apstrādes rūpniecības

• IKT

 Atbalsta intensitāte komersantiem: 30% - 70% (atkarībā no komersantu
skaita)

 Atbalsts plānots ap 280 komersantiem un 5620 nodarbinātajiem līdz
2018.gada beigām

 Atbalsts komersantiem būs pieejams 2016.gada I ceturksnī



Klasteru programma

 Darbības vērstas uz eksporta un apgrozījuma pieaugumu un vēlama specializācija uz

kopīga produkta attīstīšanu vai pievienotās vērtības ķēdes attīstību (starpnozaru

sadarbība)

 ES fondu finansējums: 6,2 milj. EUR

 Vienam klasterim pieejamais finansējums: 480 tūkst. euro, projektu īstenošana ilgst 4

gadus.

 Nosacījumi klasteriem:

• Apvieno ne mazāk kā 20 (un gada laikā palielina skaitu līdz 30) MVK, dalībnieku apgrozījums

vismaz 10 milj. EUR un eksporta apjoms vismaz 2 milj. EUR

• Vismaz 2 izglītības iestādes, zinātniskās institūcijas vai pētniecības organizācijas

 Atbalstāmās darbības: Starptautiskās sadarbības, klasteru atpazīstamības, sadarbības

ar izglītības iestādēm veicināšana, apmācības, zināšanu pārneses sekmēšanas u.c.

 Ar tūrisma nozari saistītās atbalstāmās nozares:

• Veselības aprūpe

• Tūrisms



TAVA pievienošana LIAA, 
tūrisma nozarei saglabājot autonomija

 Tiek saglabāta nodalīta valsts budžeta programma tūrisma
politikas ieviešanai

 Nodalīts ES fondu finansējums tūrisma attīstībai

 Tiek izveidota LIAA Tūrisma konsultatīvā padome

 LIAA darbības stratēģijā tūrisms noteikts kā viens no
darbības virzieniem

 Tiek izveidots atsevišķs Tūrisma departaments LIAA
struktūrā
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Juridiskais 

departaments

Ārējās 

tirdzniecības 

veicināšanas 

departaments

Finanšu

departaments

Latvijas ārējās 

ekonomiskās 

pārstāvniecības

POLARIS projekts

Struktūrfondu 

maksājumu nodaļa

Direktors

Informācijas 

tehnoloģiju nodaļa

Saimnieciskā nodaļa

Investīciju piesaistes 

nodaļa

Eiropas fondu 

departaments

Biznesa informācijas 

nodaļa

Latvijas Investīciju un attīstības aģentūras struktūra

Infrastruktūras 

projektu nodaļa

Komercdarbības 

atbalsta projektu 

nodaļa

Sistēmas vadības 

nodaļa

Latvijas ārējās 

ekonomiskās 

pagaidu 

pārstāvniecības

Juridiskā 

nodrošinājuma 

nodaļa

Iepirkumu pārbaužu 

nodaļa

Grāmatvedības 

nodaļa

Korporatīvās vadības 

nodrošinājuma  

nodaļa

Lietvedības nodaļa

 Personāla vadības 

nodaļa

Sabiedrisko attiecību 

nodaļa

Kompetences centru 

nodaļa

Klientu apkalpošanas 

nodaļa

Ārējo tirgu atbalsta 

programmas nodaļa 

Direktora palīgs

Eiropas Biznesa 

atbalsta tīkls Latvijā 

(EEN)

Plānošanas un 

analīzes nodaļa

Investīciju 

projektu 

departaments

Struktūrfondu 

nodrošinājuma 

nodaļa

Projektu attīstības 

nodaļa

Eksporta 

veicināšanas nodaļa

Maksājumu kontroles 

nodaļa 

Norvēģijas finanšu 

instrumenta nodaļa

 

Projektu kontroles 

nodaļa 

Biznesa inkubatoru 

nodaļa 

Tūrisma 

departaments

Tūrisma mārketinga 

nodaļa

Tūrisma produktu 

attīstības nodaļa



Paldies!

Ekonomikas ministrija
Adrese: Brīvības iela 55, Rīga, LV-1519

Tālrunis: +371 6 7013 100
Fakss: +371 6 7280 882
E-pasts: pasts@em.gov.lv
Mājaslapa: www.em.gov.lv

Twitter: @EM_gov_lv, @siltinam
Youtube: http://www.youtube.com/ekonomikasministrija
Facebook: http://www.facebook.com/atbalstsuznemejiem
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